
 

 

 

SEMINÁRIO LOGOS 
 

INFORMAÇÃO GERAL 

 

Identidade: Oficina ativa participativa “On line”, com grupos de 10-12 
participantes para dar atenção personalizada. 

 
Objetivo:  Melhorar nossa forma de pregar a Palavra de Deus. 

. 
Calendário Doze horas durante a semana ou no fim de semana 
Horário Nós nos adaptamos às horas convenientes dos participantes. 

Se um grupo se organiza e preenche o número de 10, pode 
escolher data e horário. 

 
Metodologia EESA: (Escola de Evangelização de San Andrés) 

Trabalhamos com quatro colunas pedagógicas e suas aplicações 
à metodologia do ensino-aprendizagem: 

             -   📖  Seguimos o lema do grande pedagogo francês, padre Pierre 
Faure S.I.: Te ajudamos para que faças por ti mesmo.  
Vocês aprenderão por vocês mesmos. 

- 📖  Construtivismo do suíço Jean Piaget com módulos 
progressivos de aprendizagem. 
O processo não é do teórico ao prático, mas do prático ao teórico, 
porque a pregar se aprende pregando. 

- 📖  Aprendizagem significativa do americano David Ausbel:  
Não é ensino piramidal nem ditatorial, mas que se forma uma 
comunidade de aprendizagem, baseada em conhecimentos 
prévios. 

- 📖  Metodologia personalizada da italiana Maria Montessori: 
Grupos pequenos de 10 participantes que recebem atenção 
pessoal. 
Nós somos somente os facilitadores que confiamos em suas 
capacidades. 
 

Facilitadores: José H. Prado Flores, que tem pregado em 50 países, incluso no 
Vaticano, com sua equipe de evangelizadores e seu equipe. 

 

Informação Geral 
1 

 



 

 
Inclui a assistência online ao Seminário, material, assessoria 
personalizada e Certificado. 

 
 
Idiomas: Espanhol, Inglês, francês. Italiano, português e polonês. 
Necessitas: Biblia, Caderno para escrever, Computador, Tablet ou Telefone 

com conexão à internet. 
Aplicação: Zoom. 
Nós daremos as indicações e chaves de acesso no tempo 
oportuno. 
 

Estratégia: Fator multiplicador: Formar evangelizadores, formadores de 
evangelizadores y formadores de formadores. 

 
Ponto de referência: Testamento de Paulo a seu discípulo Timóteo:  

2 Tim 4,1-2a; 2,8: 
 
 
 

 

  
 
 
Um evangelizado  
corre para dar testemunho que encontrou o tesouro escondido, como fez a Samaritana 
(Jo 4,28)    
                         
Um evangelizador  
faz correr a Palavra de Deus (2Tes 3,1) formando evangelizadore, como fez São Paulo 
com Timoteo (2Tim 2,1-2). 
 

 

 

PERFIL KEKAKO QUE QUEREMOS FORMAR:  
EVANGELIZADORES KERYGMÁTICOS QUE POR SUA VEZ FORMEM 
EVANGELIZADORES KARISMÁTICOS,  QUE SIRVAM A KOINONÍA 

 

Informação Geral 
2 

 



 

Deus não chama o corpo capaz. 
Deus dá poder aos chamados 

NO ESPÍRITO SANTO 
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